
3184 م.ك. مج1

فقهالموضوع3184 م.ك. مج1مخطوط رقم

االمام في ادلة االحكامالعنوان

ابن عبدالسالم ; عزالـديـن عبدالعزيز بـن عبدالسالم السلمي ـ 660 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

747 هـتاريخ النسخ

علي بن ايوب المقدسيإسم الناسخ

1 ـ 35عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3184 م.ك. مج2

موعظةالموضوع3184 م.ك. مج2مخطوط رقم

مقاصد الرعايةالعنوان

ابن عبدالسالم ; عزالـديـن عبدالعزيز بـن عبدالسالم السلمي ـ 660 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

747 هـتاريخ النسخ

علي بن ايوبإسم الناسخ

36 ـ 80عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المخطوط عبارة عن ملخص لكتاب " الرعاية لحقوق اهللا " للحارث المحاسبي ـ 243 هـالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

بروكلمان : 1 / 196المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3181_3235/3184/3184 2جم .ك.م.htm [22/03/2011 08:14:44 ص]



3184 م.ك. مج3

حديثالموضوع3184 م.ك. مج3مخطوط رقم

الدرر المنتشرة غي االحاديث المشتهرة ( ط )العنوان

السيوطي ; جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر الشافعي ـ 911 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

81 ـ 103عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المخطوط عبارة عن اختصار لكتاب" الاللئ المنثورة في االحاديث المشهورة " المالحظات
لبدرالدين الزركشي ـ 794 هـ  

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3184 م.ك. مج4

حديث + فقه + فضائلالموضوع3184 م.ك. مج4مخطوط رقم

مطلع البدرين فيمن يؤتى اجره مرتينالعنوان

السيوطي ; جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر الشافعي ـ 911 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

104 ـ 109عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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